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U S N E S E N Í 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  7/2019-ZM konaného dne 11.11.2019  
 

 

7.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zapisovatelku Hanu Vágnerovou, 

ověřovatele zápisu Bc. Moniku Markovou a RNDr. Věru Šverclovou a program jednání.  

 

 

7.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o činnosti rady 

městyse za období konec září 2019 – říjen 2019. 

 

 

7.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.  

 

 

7.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí  

 rozpočtovou změnu č. 6 k rozpočtu městyse na rok 2019, dle přílohy, schválenou 

usnesením rady městyse č. 21.3. ze dne 30.09.2019,  

včetně jejího odůvodnění.  

 

 

7.5.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo budoucí prodej části ppč. 8323 v k. ú. 

Dolní Čermná pro účely umístění nové distribuční trafostanice pro lokalitu „v sadech“ za 

dohodnutou kupní cenu 500,- Kč/m2 bez DPH a uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí 

kupní smlouvy o převodu nemovité věci“ (č. IV-12-2014505 - pozemek) se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035 s podmínkami 

dle předloženého návrhu a uložilo starostovi podepsat předmětnou smlouvu. 
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7.5.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zveřejnění záměru prodeje 

pozemkové parcely č. 664/1 -  trvalý travní porost a pozemkové parcely č.  587/2 - trvalý 

travní porost v k. ú. Jakubovice, dle přílohy.  

 

 

7.6. 

1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo poskytnutí mimořádné odměny starostovi 

městyse Dolní Čermná Petru Helekalovi za rok 2019 ve výši dvojnásobku měsíční 

odměny, jejíž poskytování mu náleží dle nařízení vlády č. 318/2017, Sb., ve znění pozd. 

předpisů, za splnění zvlášť významných úkolů městyse, zejména při realizaci akce 

„Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ a zajištění provozu areálu zdraví a 

sportu na sezónu roku 2019, při přípravě projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní 

Čermná“, za aktivity při pořizování územní studie lokality V Ráji a působení 

v Dobrovolném svazku obcí Pod Bukovou horou a Dobrovolném svazku obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko, které vykonává bez nároku na odměnu, a v rámci rozvíjení 

meziobecní spolupráce šíří dobré jméno městyse Dolní Čermná na celorepublikové 

úrovni.   

2.  

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo poskytnutí mimořádné odměny 

místostarostovi městyse Dolní Čermná Ing. Jiřímu Svobodovi za rok 2019  ve výši 

dvojnásobku měsíční odměny schválené usnesením zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č. 1.7. dne 31.10.2018, za splnění zvlášť významných úkolů městyse zejména při realizaci 

akce „Oprava havarijního stavu budovy čp. 243 v AZAS“ a zajištění provozu areálu zdraví 

a sportu na sezónu roku 2019, při přípravě projektu „Rozšíření zázemí AZAS Dolní 

Čermná“, za aktivity při pořizování územní studie lokality V Ráji a aktivní činnost nad 

rámec jeho povinností při přípravě investičních akcí na rok 2020.  

 

 

7.7.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo Program pro poskytování dotací 

z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2020, dle 

návrhu v příloze.   

 

7.7.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo Dodatek č. 3 k Programu obnovy 

venkova městyse Dolní Čermná na období 2013 – 2020, dle návrhu v příloze.   

 

7.7.3. 

1. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná se seznámilo se stavem projektu „Rozšíření zázemí 

AZAS Dolní Čermná“  a vzalo na vědomí informace o přípravách této investiční akce a 

uložilo radě městyse pokračovat v přípravách uvedené investiční akce tak, aby byla 

připravena k realizaci v r. 2020 v intencích předchozích jednání zastupitelstva městyse. 
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2. 

Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná vzalo na vědomí informace o realizovaných a 

připravovaných akcích městyse Dolní Čermná. 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Petr Helekal, v. r. 

                                                                                                                     starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 


